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Már sötét volt, midőn a tekervényes úton a hegytetőre értünk, hogy a leeresz
kedő sűrű köd miatt csak a közeli fákat és bokrokat lehetett látni, hova lovainkat
kötöttük, hogy az akörülí kevés füvön rágódjanak; mí pedig étlen, fáradtan dűl

tünk le a földre azon reményben, mire megvirrad. Világost látni fogjuk.. Hosszúnak:
tetszett az éj, aludni nem tudtunk, különösen őrnagyunk volt nyugtalan, fel s alá
járkált, talán a köd távozását várta, hogy mielőbb meglássa a tájt, hova rég vá
gyunk. Hisz holnap lesz ötödik napja, hogy e rengeteg hegyek közt bolygunk.
Hajnali 1 és kettő óra közőrt lovaink nyugtalanok lettek, - egyre fújtak és hor
koltak, és azon táj felé néztek és forogtak, honnét mi jöttünk. E szokatlan eset
után a legények szétnéztek, de mit sem láttak. Mire visszatértek, a lovak is csen
desek lettek; azt hittük, rékától vagy farkastól ijedtek meg, s tovább nem ku
tattuk.

Reggeli 7 óra lehetett, midőn a köd oszolni kezdett, s láttuk az előttünk s körü
löttünk lévő magas hegyeket, de Világost sehol. Ez iszonyú csalódás után a le
génység elkeseredve Istent káromlá, és azt, ki őket idáig vezette, hol étlen kell
veszniök, vagy a gyilkos oláhok áldozatai lesznek. Szegény őrnagy halálsápadtan
hallgatta a legények zúgolódását, tudta; hogy őt okolják, övé a felelősség. Ez bán
totta lelkét, s reszketve vette elő távcsövét, s azzal körülnézett, hogy nem lát-e
a hegyek közt pásztorgunyhót, hol ember lakik, ki e rengeteg hegyek és erdők

közül kivezessen. Midőn meggyőződött, hogy távcsövével hiába kutat, egyszerre
elveszté előbbi bánatos arcát, s lelkesülten kérdé a legényektől: "Tudjátok-e, hogy
ma 20. augusztus van, Szent István királyunk névnapja? Ezt a napot böjttel ünne
peljük, mit másként nem lehet, mert élelmünk elfogyott. De ha akarjátok, egy lo
vat vágatok, s ha [óllaxtunk, továbbmegyünk, hisz tudjátok, hogy itt nincs a vi
lág vége." Mi bámultuk őrnagyunk rögtöni lelkesülését, s készültünk a torra;
több legény száraz ágakért ment, hogy annak tüze mellett szuronyainkon süssük
meg a rostélyost.

De alig távoztak a faszedé legények, csakhamar szaladva tértek vissza azon
hírrel: jönnek a németek, jön az ellenség, sok lovas és gyalog! Előttük oláh veze
tők nagy kutyákkal.

E váratlan hír meglepett bennünket, őrnagyunk fegyverre szólítá a legény
séget, s midőn együtt volt, nyugodt, de határozott hangon azt kérdé a legénység
től: "Akarjátok-e magatokat védeni? Ha igen, akkor vezetni foglak benneteket, s
védeni fogjuk magunkat az utolsó emberig, s itt fogunk elvérezni, de meg nem
adjuk magunkat. De ha foglyok akartok lenni, akkor rakjátok gúlába fegyverei
teket, s e helyen nyugodtan várjuk be az ellent."

Szomorúan hallgattuk őrnagyunk felhívását, utóbbi szavaira megadtuk a vá
laszt azzal, hogy belátjuk helyzetünk komolyságát, élelmünk elfogyott, s ·így t0
vább fenntartani magunkat nem tudjuk, megadjuk magunkat. A legénység össze
állította fegyverét, - azok szuronyára aggattuk tiszttársaimmal kardunkat és egy
fehér kendőt annak [eléül, hadd lássa az ellen, hogy megadjuk magunkat. Ezt
bevégezve, jött hozzám hú legényem, a volt német tüzér, kinek életét Budavár
bevételekor mentém meg; most sírva kér és könyörög, hogy lőjem főbe, mert 
mint mondá - német fogoly lenni nem akar, -..: "hisz ha megtudják a németek,
hogy eddig a magyarokat szolgáltarn, úgyis agyonlőnek", - Én vigasztaltain a hű

legényt, ki rendkívül ragaszkodott hozzám, s a magyarokat imádásig szerette, a
szabadságért rajongott, ezért becsültem őt, s kértem maradjon mellettem úgy, mint
eddig, hisz rajtam kívül nincs Itt ' senki, ki tudná, hogy német tüzér volt, s én
elárulni nem fogom. - Ebben megnyugodott, és ment lovaihoz.

Ezalatt mind közelebb lehetett hallani az ellenség lovai dobogását s a gya
logság zaját. Nemsokára a németeket vezető oláhok kutyái szaglászva jöttek fe
lénk. Mikor megláttak, meglapultak a földön, s várták gazdájukat. E kutyákat
lovaink hamar észrevették, s kezdtek horkolni, ebből gyanítottuk, hogy ugyanezen
oláhok lehettek itt rnúlt éjjel kémszemlén kutyáikkal, s ezektől ijedtek meg ló
vaink,midón az oláhok megtudták hollétünket, csendesen mentek vissza a néme-
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tekhez, kiket most három felül vezetnek felénk, és közelednek felvont fegyverrel.
Mikor meglátták a kitűzött fehér kendőt s a gúlába rakott fegyvereket, szuronyt
szegezve, gyors léptekben vettek körül, és foglyuk lettünk, s csudálkoztunk, hogy
mért jött ily nagy erő ellenünk; talán azt hitték, hogy a hegyek között lévő honvé
deket itt együtt találják, - miben csalódtak. Mindaddig szuronyt szegezve vettek kö
rül, míg tisztjeik hozzánk értek, kik előtt őrnagyunk szalutált, mit ők nem visze
noztak; ehelyett a gőgös tisztek egyike, a lovaskapitány durván kiáltá: "Seid
ihr da, Kossuthhunde" (Itt vagytok, Kossuth kutyák), s őrnagyunk elé állt, s m ér
gesen kérdé, persze németül: "Wo sind die übr ígen Rebellen ?" (Hol van a többi
lázadó?) E kérdésre őrnagyunk magyarul válaszolt s azt mondá : "a hegyek közt".
Ez a rövid magyar válasz kivette sodrából a durva kapitányt és dühösen kérdé:
"Sprechen Sie nicht Deutsch? (Nem beszél ném etül?) Erre azt a választ kapta,
hog y keveset. Mire fenyéget ően mondá: "Das werde ich Sie schon lehren!" (Majd
én megtanítom rá l)

Ezalatt a gyalogos kapitány parancsolá, hogyahonvédektől szedjék el a t ől

tényeke t, s a fegyverekről a szuronyokat les zedjék. s összekötve lovaink hátára
rakják, s az üres fegyvert a honvédek magukhoz vegyék. S mikor mindezt bevé
gezték, német kommandóra sorakozni kellett volna, mit a honvédek meg nem ér
tettek, de a ném et bakák a puskaaggyal hamar sorba áll ították őket, s vártuk
az indulást. Egy csapat lovasság elöl, utánuk a mindenható tisztek, ezek után a
gyalogság, ho vá mi, foglyok ketteséve l lettünk közéjök beosztva. Utánunk a szu
ronyokkal és mái hánkkal t erhelt lovain kat veze tték leg ényeink, kik után ismét lo
vasság ki von t karddal , - e sorre ndbe n indult meg a nagy csapat, s ereszkedtünk
le a hegy lábához, hol m egh áltunk.

Sw ierkiewicz Róber t: B a l e s e t
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